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  ١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  الباب الثاني

  تلخيص البيانات

  

  

  مقدمة
  

 فإنها تكـون بيانـات      ،التاريخية أو من المصادر الميدانية    بعد جمع البيانات سواء من المصادر       

ولذلك دعت الحاجة إلى تنظـيم       .شيء منها ى   غير منتظمة عدديا ويصعب دراستها أو استنتاج أ        اخام 

ولتوضيح ذلك نعتبـر    . تنتاج بعض النتائج األولية منها    وتلخيص هذه البيانات بصورة يسهل فهمها واس      

  :المثال التالي

  

  : طالبا كالتالي٦٠ إذا كان لدينا تقديرات ):١(مثال 

  
D B E C D B D C E A 
B E C D B D D A E C 
C D A C E D C C D B 
D E D D A D D C D C 
D A B D B D C D C E 
D B C C E D C C D A 

  

قد تجعل من الصعب التعرف على الطالب الحاصـلين علـى      ى  سابقة بوضعها الحال  والبيانات ال 

إلى وضـع التقـديرات     ة  ومن هنا أصبحت الحاج   .. .(B) أو جيد جدا     (A)تقدير مشترك مثل ممتاز     

 وقد تكون البيانات رقميـة مثـل        ، يسمى بجدول التوزيع التكراري    هجدول يسهل دراست  ى  وتلخيصها ف 

  :ونوضح ذلك بالمثال التالي. أحد المصانعى ان الطالب، أو أجور العمال فدرجات الطالب أو أوز

  

  :إحدى الموادى  طالب ف٥٠ البيانات التالية تمثل درجات ):٢(مثال 
51 95 70 74 73 90 71 74 90 67 
91 72 83 89 50 80 72 84 85 69 
62 82 87 76 91 76 87 75 78 79 
71 96 81 88 64 82 73 57 86 70 
80 81 75 85 74 90 83 66 77 91 
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فمثال ما هو   . يصعب دراستها أو استنتاج بعض المؤشرات منها      ى  البيانات السابقة بوضعها الحال   

؟ أو عدد الطالب الذين حصلوا على درجات تتراوح          درجة فأكثر  70عدد الطالب الذين حصلوا على      

تتكون مـن تـصميم     ى  حليل اإلحصائ إلخ؟ ولذلك فإن أول مرحلة للت     ... درجة 90 درجة و    80ما بين   

عرف تجداول تكرارية يلزم أن ن    ى   وقبل التعرض لكيفية تنظيم هذه البيانات ف       ،جدول التوزيع التكراري  

  . البيانات اإلحصائيةواعأنعلى 

  
 

  أنواع البيانات ١-٢
  

  :البيانات اإلحصائية نوعان

  .(Quantitative Data) وبيانات كمية(Qualitative Data) بيانات وصفية 

تصف األفراد والمجتمع مثل لون ى البيانات التى ه :)Qualitative Data( وصفيةالالبيانات   - أ

  .السابق) ١(مثال ى  كما ورد ف،إحدى الموادى الشعر أو العين أو البشرة أو تقديرات الطالب ف

جتمع بمقاييس تقاس فيها األفراد والمى البيانات التى وه :(Quantitative Data)البيانات الكمية  - ب

  أو أوزان الطالب تقاس بالكجم وأعمار،مثل أطوال الطالب فيقاس بالسنتيمتر) رقمية(كمية

  . هتقاس بالجنيى تقاس بالدرجات أو أجور العمال التى  التمتحانالطالب تقاس بالسنة أو نتيجة اال

  

  

  ى  العرض الجدول٢-٢
  

  ى  الجدول التكرار١-٢-٢

ى ائية سواء كانت وصفية أو كمية فيما يسمى بـالتوزيع التكـرار         تنظم وتلخص البيانات اإلحص   

(Frequency Distribution) .   وهو عبارة عن جدول يلخص البيانات الخام فيوزعها علـى فئـات

 ،f ويسمى هذا العدد بتكرار الفئة ويرمز له عادة بـالرمز  ةويحدد عدد األفراد الذين ينتمون إلى كل فئ    

 وهو يتكـون مـن      .خر يسمى بجدول تفريغ البيانات اإلحصائية     آمم جدول   أن يص ى  وإلتمام ذلك ينبغ  

أو العمود األول فيكتب فيه الصفة للبيانات الوصـفية أو الفئـة للبيانـات              الخانة األولى   : ثالث خانات 

أربعة منها   ، خطوط ةعبارة عن حزم مكونة من خمس     ى  الخانة الثانية توضع العالمات وه    ى   وف ،الكمية

 ،)( وبذلك تصبح الحزمة علـى الـصورة         ،س مائل يحزم األربعة خطوط الرأسية     والخامرأسية  

 ومجموع هذه   ،حدة الخانة الثالثة واألخيرة يكتب مجموع العالمات أمام كل صفة أو فئة كل على            ى  وف
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فريغ البيانات اإلحصائية   وبذلك يكون جدول ت   . كل فئة يسمى بالتكرار لهذه الصفة أو الفئة       ى  العالمات ف 

  :إحدى المواد كالتاليى وهو تقديرات النجاح للطالب ف) ١(مثال ى الوصفية ف

  

  )١(مثال ى  تفريغ وتوزيع التقديرات للطالب ف:)١-٢(جدول 

  )عدد الطالب(التكرار   العالمات  الصفات
A 

  
6 

B 
     

8 

C 
      

16 

D 
      

22 

E 
    

8 

 60   المجموع

  

ى أو جـدول التوزيـع التكـرار      ى  خر يسمى بالجدول التكرار   آومن هذا الجدول نكون جدوال      

 كما هـو مبـين      ، األولى تمثل الصفة والثانية تمثل التكرار      ،يتكون من خانتين  ى  للبيانات الوصفية الذ  

  :كما يلي) ٢-٢(بجدول رقم 

  

  )١(مثال ى لتقديرات الطالب فى  التوزيع التكرار:)٢-٢(جدول 

  )عدد الطالب(التكرار   اتئالف
A 6 

B 8 

C 16 

D 22 

E 8 

 60  المجموع

  :صورة أفقية كما يليى ف) ٢-٢(يكتب الجدول السابق وأحيانا 

  

  )١(مثال ى لتقديرات الطالب فى  التوزيع التكرار:)٣-٢(جدول 

  المجموع A B C D E  الصفة

 60 8 22 16 8 6  التكرار
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وبعد إلقاء الضوء على كيفية عمل التكرارات أمام الصفات وتكوين الجداول التكرارية للبيانـات              

  :كما يلي) متساوية الطول(منتظمة فئات أو فترات عمل  فإنه يلزم ،الجداول السابقةى الوصفية ف

  :يةطريقة عمل الفئات المنتظمة للبيانات الكم

 وال توجد هناك قواعد ثابتـة       ،مجموعاتى  الغرض من عمل الفئات هو تجميع القيم المتقاربة ف        

 فتضيع معـالم    ا إال أنه من المرغوب فية أن ال يكون عدد الفئات صغير           ،لتحديد طول الفئات وعددها   

ـ   كما ال يكون عدد الفئات كبير جدا فتضيع الحكمة م         . التوزيع وتفقد كثيرا من التفاصيل     ى ن التجميع ف

ولنحديد عدد الفئات وطول كل فئة فإنه يعتمد إلى حد كبيـر علـى الخبـرة ومـدى البيانـات                    . فئات

(Range)         ولتوضـيح كيفيـة عمـل الفئـات         ، وهو الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة كحد أقصى 

  :السابق وتكون الخطوات كالتالي) ٢(المنتظمة نعتبر مثال 

 R = 97 – 50 = 47                                         :أنى  أRات نحسب طول المدى للقراء -أ

  . فئات5= نختار مثال عدد الفئات  -ب

 نحسب طول الفئة بأن نقسم المدى على عدد الفئات بحيث يقرب الكسر إن وجد من خارج القسمة                  -ج

  : أنى ا صحيحا أ عددL وبذلك يكون طول الفئة ،إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر
L = 47 / 5 = 9.4 ~ 10 

البيانات لتكون بداية الفئة األولى المقربة ويضاف إليها طول الفئة فنحصل           ى   نختار أصغر قراءة ف    -د

 فتكون بداية الفئـة الثانيـة       50بداية الفئة األولى المقربة     ) ٢(المثال  ى   وف ،بذلك على بداية الفئة الثانية    

  .60 = 10+50                 :هي

  .الفئاتى  وهكذا لباق، تحدد بداية الفئة الثالثة المقربة بإضافة طول الفئة لبداية الفئة الثانية المقربة–هـ

هذا المثال تكون نهاية    ى   وف ،فئة نضيف إلى بدايتها طول الفئة مطروحا منه واحد        ى   إليجاد نهاية أ   –و

ويكون جدول تفريـغ    . الفئاتى   وهكذا لباق  69قربة   ونهاية الفئة الثانية الم    59ى  الفئة األولى المقربة ه   

  :البيانات كما هو موضح بالجدول التالي
  

  )٢(مثال ى  تفريغ وتوزيع الدرجات للطالب ف:)٤-٢(جدول 

  )عدد الطالب(التكرار   العالمات  الصفات
50-59  3 

60-69  5 

70-79  18 

80-89  16 

90-99  8 

 50   المجموع
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ى للبيانات اإلحصائية الكمية الذى جدول التوزيع التكرار) ٤-٢( من جدول التفريغ ويلخص

 كما هو مبين بالجدول ،األولى يكتب بها حدود الفئات والثانية يكتب بها التكرار. يتكون من خانتين

  :)٥-٢(ى التال

  

  )٢(مثال ى لدرجات الطالب فى  التوزيع التكرار:)٥-٢(جدول 

  )عدد الطالب(ر التكرا  حدود الفئات
50-59 3 

60-69 5 

70-79 18 

80-89 16 

90-99 8 

 50  المجموع

  :كاآلتيصورة أفقية وذلك لتوفير حيز الكتابة ى يمكن أن يكتب ف) ٥-٢(والجدول السابق 

  

  المجموع 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50  الفئات

 50 8 16 18 5 3  التكرار

  

  :وهما) ٥-٢(ى دول التوزيع التكرارخرين من جآويمكن تكوين جدولين 

  .Relative Frequency Tableى النسبى الجدول التكرار •

 .Percentage Frequency Tableى المئوى الجدول التكرار •
 
  النسبيى الجدول التكرار ٢-٢-٢

ولكن خانة التكرار ى العادى من خانتين مثل الجدول التكرارى النسبى  الجدول التكراريتكون

ويكون . فئة مقسوما على مجموع التكراراتى التكرار أل، وهو عبارة عن التكرار النسبييكتب بها 

  : كما هو موضح بالجدول التالي،ا للواحد الصحيحلجميع الفئات مساويى مجموع التكرار النسب
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  )٢(مثال ى لدرجات الطالب فى النسبى  التوزيع التكرار:)٦-٢(جدول 

  التكرار النسبي  حدود الفئات
50-59 0.06 

60-69 0.10 

70-79 0.36 

80-89 0.32 

90-99 0.16 

 1.00  المجموع

  

  ى المئوى الجدول التكرار ٣-٢-٢

ى للبيانات اإلحصائية يتكون من خانتين أيضا مثل الجـدول التكـرار          ى  المئوى  الجدول التكرار 

 ويمكن الحـصول عليهـا      ،خانة التكرارات النسبية تكتب التكرارات المئوية     ى   ولكن ف  ،السابقى  النسب

 وبذلك يكـون    ١٠٠ى  ويالحظ أن مجموع التكرارات المئوية يساو     . ١٠٠ى  فى  لتكرار النسب بضرب ا 

  :)٧-٢(جدول ى كالتال) ٢(المثال ى للبيانات فى المئوى الجدول التكرار

  

  )٢(مثال ى لدرجات الطالب فى المئوى  التوزيع التكرار:)٧-٢(جدول 

  ئويالتكرار الم  حدود الفئات
50-59 6 

60-69 10 

70-79 36 

80-89 32 

90-99 16 

 100  المجموع

  

  للفئات) الفعلية(لحدود الحقيقية ا ٤-٢-٢

جداول تكرارية عادة تكون مكتوبة مقربة مثال       ى  اإلحصائية المراد تلخيصها وتنظيمها ف    البيانات  

ربة ألرقام صحيحة فإننا نطرح      فإذا كانت البيانات مق    .ألقرب وحدة قياس أو ألقرب نصف وحدة قياس       

 إلى الحد األعلـى     ٠,٥ ونضيف   ، لنحصل على الحد األدنى الحقيقي     ٠,٥من الحد األدنى المقرب للفئة      

الفئات للحصول على الحـدود الحقيقيـة       ى   وهكذا لباق  .للفئةى  المقرب لنحصل على الحد األعلى الحقيق     
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 من الحد األدنى المقرب للفئة      ٠,٠٥فإننا نطرح   ى  أما إذا كانت البيانات محسوبة ألقرب رقم عشر       . لها

 إلى الحد األعلى المقرب لنحصل علـى الحـد          ٠,٠٥ ونضيف   ،لهاى  لنحصل على الحد األدنى الحقيق    

حدود حقيقية مهمـا كانـت أعـداد        ى  وبالمثل يمكن إيجاد أ   . الفئاتى   وهكذا لباق  ،للفئةى  األعلى الحقيق 

مستخدما ) ٥-٢(ى   وبذلك يكون جدول التوزيع التكرار     ، السابقة األرقام العشرية المقربة بنفس الطريقة    

  :كاآلتيللفئات الحدود الحقيقية 

  

  )٢(مثال ى لدرجات الطالب بالحدود الفعلية للفئات فى  التوزيع التكرار:)٨-٢(جدول 

  )عدد الطالب(التكرار   الحدود الفعلية للفئات
49.5-59.5 3 

59.5-69.5 5 

69.5-79.5 18 

79.5-89.5 16 

89.5-99.5 8 

 50  المجموع

  

  :بالعالقة األتية Class Mark يعرف مركز الفئة

  

  ٢) / الحد األدنى للفئة + الحد األعلى للفئة = ( مركز الفئة 

  

        مقربة أو    اومركز الفئة ال يتأثر بحدود الفئة سواء كانت حدود ـ  ،حقيقية احدود ) ٢(مثـال   ى   فف

 درجـة   ٥٤,٥= ٢ ) / ٥٩+٥٠= (ة األولى من الحدود المقربة      نحسب منه مركز الفئ   ) ٥-٢(جدول  

 ٥٤,٥٥ = ٢) / ٥٩,٥ + ٤٩,٥= (نحسب مركز الفئة مـن الحـدود الحقيقيـة          ) ٨-٢(ومن جدول   

 أو بإضافة طول الفئة إلى مركـز        ،مراكز الفئات األخرى  ى   نفس الطريقة يمكن حساب باق     استخداموب

ويمكن تنظيم الجداول السابقة للبيانات     . الفئاتى  نية وهكذا لباق  الفئة األولى لنحصل على مركز الفئة الثا      

ى جدول واحد يشمل الحدود المقربة والحقيقية للفئات ومراكز الفئات والتكرار والتكرار النسب           ى  الكمية ف 

   هو موجود فى جدول اميكون جدول شامل لتوزيع درجات الطالب ك) ٢( ومن مثال ،والتكرار المئوي
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  وتلخيص للجداول السابقة) ٢(مثال ى لدرجات الطالب فى  التوزيع التكرار:)٩-٢(جدول 

الحدود 

المقربة 

  للفئات

الحدود 

  التكرار  مراكز الفئات  الحقيقية
التكرار 

  النسبي

التكرار 

  المئوي

50-59 49.5-59.5 54.5 3 0.06 6 
60-69 59.5-69.5 64.5 5 0.10 10 
70-79 69.5-79.5 74.5 18 0.36 36 
80-89 79.5-89.5 84.5 16 0.32 32 
90-99 89.5-99.5 94.5 8 0.16 16 
 100 1.00 50    المجموع

  

وكـذلك الحـسابات   ى لسهولة بناء الجداول اإلحصائية المستنتجة من الجدول التكرار  : مالحظة هامـة  

لتكرارية الجداول ا ى  سوف نتعرض لها بالشرح فيما بعد يجب أن تكون حدود الفئات ف           ى  اإلحصائية الت 

ا حقيقيةحدود.  

  

   "Cumulative Frequency "Less Thanالمتجمع الصاعد ى الجدول التكرار ٥-٢-٢

ى تكون أصغر من أو تساو    ى  كثير من األحيان يكون اهتمامنا منصبا على عدد القراءات الت         ى  ف

 فأقـل؟    درجـة  ٧٩يمكن أن يطلب ما هو عدد الطالب الحاصلين علـى           ) ٢(مثال  ى   فف ،مقدارا معينا 

 وهذا هـو التكـرار      ٢٦=١٨+٥+٣ :فأقل هو  درجة   ٧٩ عدد الطالب الحاصلين على      :جابةفتكون اإل 

إيجاد عدد الطـالب الـذين تنحـصر        ى   الجدول ف  استخداموكذلك يمكن   . المتجمع الصاعد للفئة الثالثة   

 ،خـانتين المتجمع الصاعد المكون مـن      ى  ويمكن كتابة الجدول التكرار   . درجاتهم بين حدين معلومين   

بدال من حـدود الفئـة      (للفئة األولى   ى  السطر األول منها أقل من الحد األدنى الحقيق       ى  األولى يكتب ف  

أقل من الحد   : الفئات حتى نصل إلى الفئة األخيرة فيكتب لها سطرين األول منهما          ى  األولى وكذلك لباق  

ى  كما سيوضح ف   ،للفئة األخيرة ى  حقيقمنها أقل من الحد األعلى ال     ى  للفئة األخيرة والثان  ى  األدنى الحقيق 

  ):٢(مثال ى المتجمع الصاعد لدرجات الطالب فى للتوزيع التكرار) ١٠-٢(جدول 
  

 )٢(مثال ى لصاعد لدرجات الطالب فالمتجمع اى  التوزيع التكرار:)١٠-٢(جدول 
  التكرار المتجمع الصاعد  حدود الفئات

< 49.5 0 
<59.5 3 
<69.5 8 
<79.5 26 
<89.5 42 
<99.5 50 



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   "Cumulative Frequency "or Moreالمتجمع الهابط ى الجدول التكرار ٦-٢-٢

ـ  ،ةمعينيمة  قى  من أو تساو  كبر  تكون أ ى   الت يما على عدد الق   منصبا  أحيانًقد يكون اهتمامنا     ى  فف

 عـدد : هـي جابة  فتكون اإل كثر؟   درجة فأ  ٧٩عدد الطالب الحاصلين على     معرفة   يطلب   قد) ٢(مثال  

المتجمع الهـابط   ى  درجة والجدول التكرار   ٢٤=١٦+٨ :هوكثر   درجة فأ  ٧٩الطالب الحاصلين على    

من كبرالسطر األول منها أ   ى   األولى يكتب ف   ،المتجمع الصاعد مكون من خانتين    ى  التكرارمثل الجدول   

تى نـصل إلـى     الفئات ح ى   وكذلك لباق  ) بدال من حدود الفئة األولى    (للفئة األولى   ى  الحد األدنى الحقيق  

منهـا  ى  للفئة األخيرة والثان  ى  من الحد األدنى الحقيق   كبرأ: الفئة األخيرة فيكتب لها سطرين األول منهما      

 بطاهالمتجمع ال ى  توزيع التكرار يوضح ال ) ١١-٢(جدول  و ،للفئة األخيرة ى  من الحد األعلى الحقيق   كبرأ

  ):٢(مثال ى لدرجات الطالب ف

  

 )٢(مثال ى  لدرجات الطالب فبطاهالمتجمع الى التوزيع التكرار): ١١-٢(جدول 

  بطاهالتكرار المتجمع ال  حدود الفئات
> 49.5 50 
>59.5 47 
>69.5 42 
>79.5 24 
>89.5 8 
>99.5 0 

  

  منتظمةالالفئات غير  ٧-٢-٢

العمليـات  ى  همية كبيرة وخاصة ف   أغالبا ما تكون ذات     ى  سبق الحديث عن الفئات المنتظمة وه     

. التطبيق بدون تعديل التكـرار لهـا      ى   وذلك لسهولتها ف   ،سوف نتعرض لها فيما بعد    ى   الت اإلحصائية

بعض الظواهر محـل الدراسـة ألن الفئـات         ى   فئات غير منتظمة ف    استخدامولكننا أحيانا نضطر إلى     

 وذلك بأن يكون تكرارها قليال أو خاليا من التكرار مثل ظاهرة الـدخول              ،بالغرضى  المنتظمة قد ال تف   

 فإن عمـل    ،)أقل من سنة  ( للطالب أو الوفيات لألطفال الرضع       متحانلألفراد أو األجور أو درجات اال     

أو غيرة مـن الرسـوم      ى  ولكن عند رسم المدرج التكرار    . فئات غير منتظمة يكون مناسبا    ى  جدول ذ 

وسوف . بياناتالبيانية فإنه يتطلب تعديل التكرار للفئات غير المنتظمة حتى يصبح الرسم ممثال لهذه ال             

  .فيما بعدى نتناول طريقة تعديل التكرارات عند رسم المدرج التكرار

  

  

  



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   العرض البياني٣-٢
  

  ى المدرج التكرار ١-٣-٢

يمثـل  ى  رأسى  يمثل الفئات والثان  ى  على محورين متعامدين أحدهما أفق    ى  نرسم المدرج التكرار  

ول الفئة محسوبا من الحـدود الحقيقيـة،        ونرسم مستطيالت متالصقة على الفئات قاعدتها ط      . التكرار

 بادئـة   هفمثال بالنسبة إلى الفئة األولى يكون المستطيل قاعدت       . وارتفاعاتها عبارة عن تكرار هذه الفئات     

 المستطيل هو تكـرار الفئـة     وارتفاع.  ومنتهية بالحد األعلى للفئة األولى     ،من الحد األدنى للفئة األولى    

ى للبيانات الموجودة ف  ى  تمثل باقى التكرارات والمدرج التكرار    ى  الت الت المستطيى  وهكذا لباق . األولى

  :)١-٢(ى شكل التالالموضح ب) ٥-٢(الجدول 
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  المدرج التكراري): ١-٢(شكل 

  

ى أن تحدد مراكز الفئات على المحور األفق      ى   وه ،بطريقة أخرى ى  ويمكن رسم المدرج التكرار   

 القاعدة للمستطيل على أن يكون البعد مـن         فمنتصى  ومنها يرسم ارتفاع المستطيل الممثل للتكرار ف      

 ويستكمل رسم المستطبل للفئة األولى وتتبع نفـس         ،خرأحد جوانب مركز الفئة مساويا لبعد الجانب اآل       

 هو مبين بشكل    بهذه الطريقة كما  ) ٥-٢(لجدول  ى   ويوضح رسم المدرج التكرار    .الفئاتى  الطريقة لباق 

)٢-٢:(  

  

ار
كر
الت

 

 الفئات



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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  بطريقة أخرىى رسم المدرج التكرار): ٢-٢(شكل 

  

  المضلع التكراري ٢-٣-٢

 مثل ما ورد    ،يمثل التكرار ى  يمثل الفئات والرأس  ى   األفق ،على محورين ى  يرسم المضلع التكرار  

رسم مستطيل ارتفاعة يمثل التكرار نضع نقطـة         وبدال من    ،طريقة رسم المدرج التكراري   ى   ف هشرح

ى ويكرر رسم النقـاط لبـاق     . واحدة فقط على ارتفاع يمثل التكرار لهذه الفئة وذلك عند منتصف الفئة           

ألننا نفتـرض انتظـام     ،   لتكرار تلك الفئات وذلك من منتصفاتها      ةكون ارتفاعاتها ممثل  تالتكرار بحيث   

ذلك نصل بخط مستقيم كل نقطتين متجاورتين فنحـصل علـى           وبعد  . توزيع التكرارات داخل كل فئة    

  . )٣-٢(شكل ى المضلع التكرار
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  المضلع التكراري ):٣-٢(شكل 
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  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

مع محور الفئات نضع نقطة على محور الفئات يسار الحد ) ٣-٢(شكل ى ولغلق المضلع ف

 ثم نصل بخط مستقيم هذه النقطة ،نصف طول الفئةى ساوللفئة األولى على بعد يى األدنى الحقيق

ثم نضع نقطة على محور الفئات يمين الحد األعلى . مركز الفئة األولىى  وضعها فقسبى بالنقطة الت

للفئة األخيرة ى للفئة األخيرة تبعد مسافة قدرها نصف طول الفئة عن يمين الحد األعلى الحقيقى الحقيق

ى سبق وضعها فى  نصف طول الفئة ثم نوصلها بخط مستقيم بالنقطة التوتبعد عنها مسافة قدرها

ى  ويبين المضلع التكرار.يكون المضلع صحيحا يجب أن يكون مغلقاى  ولك،منتصف الفئة األخيرة

  ).٤-٢ (التالىبالشكل ) ٥-٢( المغلق لجدول 

49.5 59.5 69.5 79.5 89.5 99.5
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  مغلقالى التكرار المضلع ):٤-٢(شكل 

  

  الممهد ى المنحنى التكرار ٣-٣-٢

ـ    ى  الممهد على محورين متعامدين األفق    ى  يرسم المنحنى التكرار   يمثـل  ى  يمثل الفئـات والرأس

يأخـذ  ى  باليد ك ى   ويمهد المنحنى التكرار   ،المضلع التكراري ى  تبع ف ويتم رسم النقاط مثل ما ا     . لتكرارا

ـ    ى  المنحنى التكرار . ببعض النقاط  حتى لو لزم األمر عدم المرور        ا انسيابي شكالً ى الممهد للبيانـات ف

  ).٥-٢( هو بالشكل اميرسم ك) ٥-٢(جدول 

  

  المتجمع الصاعدى  المنحنى التكرار٤-٣-٢

ى يمثل الفئات والرأس  ى  المتجمع الصاعد على محورين متعامدين األفق     ى  يرسم المنحنى التكرار  

الرسم أعلى الحدود الدنيا الحقيقية للفئات بحيث        ىيمثل التكرارات المتجمعة الصاعدة وتوضع النقاط ف      

) ١٠-٢(الجدول  ى  والمنحنى المتجمع الصاعد الممثل ف    . يكون االرتفاع ممثال للتكرار المتجمع الصاعد     

  .)٦-٢(يوضح بالرسم شكل 
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  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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  الممهدى المنحنى التكرار): ٥-٢(شكل 
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  المتجمع الصاعدى نحنى التكرارالم): ٦-٢(شكل 

  

  

  المتجمع الهابطى المنحنى التكرار ٥-٣-٢

مثل ما تـم بالنـسبة للمنحنـى    على محورين متعامدين هابط  المتجمع ال ى  يمثل المنحنى التكرار  

يمثـل التكـرارات   ى لفئات والرأسالحدود الدنيا الحقيقية لى األفق بحيث يمثل المحور ،المتجمع الصاعد 

المتجمع الهـابط  كمـا هـو        ى  يمهد المنحنى باليد لنحصل على المنحنى التكرار       و ،بطةاهالمتجمعة ال 

  :)١١-٢(جدول ى وف) ٢(مثال ى يانات فللب) ٧-٢(موضح شكل 

 الفئات

ار
كر
الت

 



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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  بطاهالمتجمع الى المنحنى التكرار): ٧-٢(شكل 

  

  حالة الفئات الغير منتظمةى فى ارالمدرج التكر ٦-٣-٢

ن فئات منتظمة كانت مساحة كل مستطيل تعبر عن التكـرار           مى  حالة رسم المدرج التكرار   ى  ف

عبارة عن مستطيالت   ى  أطوالها فإن المدرج التكرار   ى  ن الفئات متساوية ف   إ‘وحيث  . كل فئة ى  الواقع ف 

أما إذا كانت الفئات غير متساوية الطـول        . متالصقة ومتساوية القاعدة وارتفاعاتها تتناسب مع التكرار      

 لذلك يجب تعديل    ،طيالت المتالصقة غير متناسبة مع التكرار وكذلك ارتفاعاتها       تكون مساحة هذه المست   

 مـع   اللفئات غير المتساوية حتى يصبح التكرار المعـدل متناسـب         ى  التكرار قبل رسم المدرج التكرار    

وهناك طريقتان لتعـديل الجـدول التكـراري،        . ارتفاع المستطيل الخاص بالفئة غير منتظمة الطول      

لكل فئة على طولها فنحصل على تكرار معدل لجميـع          ى   أن نقسم التكرار األصل    ىه: ولىالطريقة األ 

 ويترك التكـرار للفئـات      ،أن نعدل تكرار الفئات غير المنتظمة فقط      ى  فه:  أما الطريقة الثانية   ،الفئات

  :المنتظمة الباقية كما هو ويعدل التكرار للفئة غير المنتظمة بالعالقة التالية

طـول الفئـة غيـر      /  ) طول الفئة المنتظمة   ×للفئة غير المنتظمة    ى  التكرار الفعل = (عدل  التكرار الم 

  :المنتظمة ونوضح ذلك بالمثال التالي

ـ       ى  يبين التوزيع التكرار  ) ١٢-٢(ى   الجدول التال  ):٥(مثال   ى لفئات غير منتظمة لدرجات الطـالب ف

  .تكراراتوذلك بعد تعديل الى ارسم المدرج التكرار. السابق) ٢(مثال 

  

  لفئات غير منتظمة لدرجات الطالبى  التوزيع التكرار:)١٢-٢(جدول 

  المجموع 99-90 89-80 79-70 69-50  الفئات

 50 8 16 18 8  التكرار



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

) ١٢-٢(والتكـرار المعـدل لجـدول       ى  يوضح كل من التكرار األصل    ) ١٣-٢(ى  الجدول التال  :الحل

  :كاآلتي
  حدود الفئات 49.5-69.5 69.5-79.5 79.5-89.5 89.5-99.5

  التكرار 8 18 16 8
  التكرار المعدل 4 18 16 8

  

، ثم  ظمة عن طول الفئة المنتظمة    نقص مجموع التكرار المعدل لكبر طول الفئة غير المنت        ويفسر  

  :كما يليى المدرج التكرار) ١٣-٢(نرسم من جدول 
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 مع مساحة المستطيل أو التكـرار       يتناسب) المحور الرأسي (ى  الصادى   بما أن اإلحداث   :مالحظة

  .شيء واحدى أو المئوى أو النسبى  فإن استعمال التكرار الفعل)حالة المنحنى المتجمع الصاعدى ف(
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  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  تمارين
  

  . فأرا من فئران التجارب بالجرام وذلك عند دراسة نقص الفيتامين٨٠أوزان ى فيما يل -١
132 125 117 124 103 117 110 127 96 129 
130 122 118 114 103 119 106 125 114 100 
125 128 106 111 115 123 119 114 117 143 
136 92 115 118 121 137 139 120 104 125 
119 115 101 129 87 108 110 133 135 126 
127 103 110 126 118 82 104 137 120 95 
146 126 119 105 132 126 118 100 113 119 
106 125 117 102 146 129 124 113 95 148 

  :مستخدما أطوال الفئات األتيةى كون جدول التوزيع التكرار -أ
80-89, 90-99, 100-109, …, 140-149 

  .والمضلع التكراريى  ارسم المدرج التكرار-ب

  .النسبيى والمضلع التكرارى النسبى ارسم المدرج التكرار  -ج

  .نات ارسم المنحنى المتجمع الصاعد والمنحنى المتجمع الهابط لهذه البيا-د

  . جراما١٢٥ عدد الفئران الذين تقل أوزانهم عن اوجد –هـ

  

  : من الطلبة٤٠بيانات ى فيما يل -٢
44 98 40 60 66 71 82 64 72 68 
55 69 77 78 88 60 65 68 79 69 
62 64 71 66 61 75 83 70 55 62 
57 72 61 62 74 62 67 66 60 50 

  "تيةالفئات اآلمستخدما أطوال ى كون جدول التوزيع التكرار -أ
40-49, 50-59,…, 90-99 

  .والمنحنى التكراريى  ارسم المدرج التكرار-ب

  .لهذه البياناتى والمنحنى المتجمع الهابط النسبى  ارسم المنحنى المتجمع الصاعد النسب-ج

  : إذا علم أن-د
  التقدير  الدرجات

0-59 E 
60-69 D 
70-79 C 
80-89 B 
90-99 A 

  التقديرات لدرجات الطالبجدول توزيع  اوجد



  البيانات تلخيص  التحليل اإلحصائى للبيانات: ٢٤/١ك 
 

  ٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 .اليوم الواحدى إحدى الشركات فى  عامال ف٧٠أجور ى فيما يل -٣
 129-120 119-100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50  فئات األجور

 3 8 10 15 16 10 8  عدد العمال

  .لهذه البياناتى ارسم المضلع التكرار -أ

 .اعد لهذه البياناتوالمنحنى المتجمع الصى ارسم المنحنى التكرار -ب

  .ارسم المنحنى المتجمع الهابط لهذه البيانات -ج
 
رسـم مـدرجها    ا ف ،ألطوال ألف طالب مقاسة بالـسنتيمترات     ى  التالى  عطيت الجدول التكرار  أإذا   -٤

  .مبينا حدود الفئاتى التكرار

 -176 -173 -170 -167 -164 -161 -158 -155 طول الطالب

 6 80 220 368 235 77 10 4 عدد الطالب

 




